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Manual Part 2 
Conselhos de Segurança



Atenção! 

Em alguns países pode necessitar de uma licença quando se pretende montar uma tenda de 
armazenamento em arco ou um abrigo de armazenamento de um determinado tamanho - normalmente 
com mais de 50 m². É da sua responsabilidade cumprir as regras e regulamentos locais e assegurar que a 
tenda de armazenamento seja montada corretamente de acordo com o manual incluído. É muito 
importante que monte todas as peças de acordo com as instruções e prenda a tenda de armazenamento 
em arco à base de uma forma segura. Não ignore quaisquer peças ou quaisquer passos. 

Condições meteorológicas e Packs de Segurança  

Nunca monte uma tenda de armazenamento em arco com mau tempo ou quando está ventoso. Verifique a 
previsão meteorológica antes de começar a montar a estrutura. Em caso de mau tempo, é da sua 
responsabilidade garantir que a tenda de armazenamento em arco esteja segura, para que a estrutura não 
possa causar danos a pessoas, edifícios e mais.  

Utilize cintas de amarração e estacas de solo - ou outras soluções - para prender a estrutura, quer esta vá 
ser utilizada por um curto ou longo período. Não utilize fogo aberto, equipamento de soldadura ou outras 
fontes, que possam inflamar-se, no interior ou perto da tenda de armazenamento. Nunca permaneça no 
interior da tenda de armazenamento em arco durante condições meteorológicas extremas!  

As tendas de armazenamento em arco são estruturas temporárias 

Todas as nossas tendas de armazenamento em arco são estruturas temporárias destinadas apenas ao 
armazenamento temporário. Em suma, são estruturas fortes e robustas, que vão fornecer abrigo para os 
seus bens armazenados, mas os nossos abrigos de armazenamento em arco não são edifícios permanentes, 
portanto cabe-lhe a si proteger a estrutura e, no momento, certificar-se de que a estrutura está segura e 
em bom estado. É especialmente importante reapertar a cobertura de teto 1 mês após ter armado a sua 
tenda de armazenamento. Por favor tenha em atenção que as nossas tendas de armazenamento em arco 
podem não ter sido testadas para cargas de neve e vento. Recomendamos sempre que remova a neve do 
teto.  

Para além disso, deve verificar e reapertar regularmente todos os pontos de montagem da sua tenda de 
armazenamento em arco. A cobertura de teto da sua tenda de armazenamento deve ser sempre ajustada 
para resistir a várias condições meteorológicas. 

Seguro 

Certifique-se de verificar se a sua tenda de armazenamento em arco está abrangida pelo seu seguro ou 
similar.  

Atenção à neve e chuva  

Em caso de neve, certifique-se sempre de remover regularmente a neve do teto da estrutura para evitar 
que a neve se acumule no teto, uma vez que a neve pesada pode causar o colapso da tenda de 
armazenamento em arco.  

Em caso de chuva, existe o risco de acumulação de água no cimo da tenda de armazenamento em arco. 
Poças pesadas de água podem causar o colapso da tenda de armazenamento em arco. É da sua 
responsabilidade garantir que a água não se acumula no cimo da tenda, mantendo sempre a cobertura 



esticada e removendo a água se a mesma se acumular de qualquer forma. Assegure-se de que a cobertura 
está sempre esticada corretamente na estrutura.  

Condensação no interior da sua tenda de armazenamento em arco 

Poderá sofrer condensação no interior da sua tenda de armazenamento em arco. Alterações de 
temperatura e humidade no ar podem causar orvalho ou condensação no exterior e no interior de uma 
tenda de armazenamento em arco. Isto é normal e não significa que a tenda esteja a vazar.  

Não desembale ou reembale a sua tenda de armazenamento em arco a temperaturas abaixo de zero, pois 
pode causar a rutura ou dano do material de cobertura. Se tiver de trabalhar com a tenda de 
armazenamento em arco em temperaturas abaixo de zero, deve embalar a tenda no interior. Também tem 
de se certificar de que a tenda/abrigo está completamente seco antes de o dobrar ou pode correr o risco 
de o mofo se desenvolver enquanto a cobertura estiver em armazenamento.  

Informações sobre a garantia 

A garantia da Dancover aplica-se apenas à utilização normal do produto, com exceção do desgaste normal, 
de acordo com as instruções de utilização escritas ou no manual. A garantia não se aplica a danos causados 
por acidente, abuso, má utilização ou modificação do produto. Se precisar de limpar a cobertura da sua 
tenda de armazenamento em arco em algum momento, utilize apenas um detergente suave e água morna 
ou fria. Não utilize agentes fortes de qualquer tipo.   

Visite dancovershop.com para obter informações sobre garantia.  

Por favor consulte sempre o nosso site para obter os mais recentes aconselhamentos e manuais de 
segurança.  
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